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Verslag bestuursvergadering 17 augustus 2015.

Agendapunt
1. Opening
2. Aandacht voor
bestuursleden en
vrijwilligers.
3. Verslag 20-7-2015

4. Ingekomen post.
5. Mededelingen.

6. Voortgang
Ontmoetingspunt.

Toelichting

Status

Gemma, Francine, Gina en Ton hebben afgemeld.
Paul maakt verslag.
Geen opmerkingen over de tekst. N.a.v.:
Vastgesteld.
- werkgroep ontmoetingspunt geeft bezoektijden van wijkverpleegkundigen door aan Ton
voor publicatie in Torentje
- Ton heeft eerste concept voor communicatieplan gemaakt: komt tzt in AB
- Paul moet nog contact opnemen met indiener ‘databank’ relevante uitleenspullen
- onderzocht wordt of evaluatie met Wis evt. op dinsdag de week voor 28 okt. Zo niet dan
blijft het 28 okt.
- Mieke is/wordt coördinator/aanspreekpersoon van de werkgroep ‘Ontmoetingspunt’
Herman brengt 2 relevante berichten uit de Arena in over zorgcoöperatie Schaijk en die van
Ravenstein. Ton wordt gevraagd deze berichten als bijlage bij dit verslag te voegen.
Evaluatie 28 oktober met Wis-bestuur. Ter voorbereiding doen wij het volgende:
- DB informeert naar beschikbaarheid en kosten van alternatief
DB
- Werkgroep evalueert vooraf ‘de Wis’ met bezoekers, met de vrijwilligers
- AB bespreekt bevindingen uit die evaluaties en bepaalt standpunt en strategie 28 okt. Werkgroep
Burendag Oranjefonds 25, 26, of 27 sept. Mieke overlegt met dagbesteding (Elzebe) of AB
Mieke
gezamenlijke activiteit op vrijdag 25 mogelijk is en bij Oranjefonds gemeld kan worden.
Ieder bestuurslid is bevoegd namens het bestuur de vrijwilligersovereenkomst te
Ieder bestuurslid
ondertekenen. De overeenkomsten worden bewaard door het secretariaat.
Ton
Ontmoetingpunt ontwikkelt zich naar wens:
-aantal bezoekers (tussen 6-16);
-gevarieerde samenstelling;
-spontane deelname aan kleine activiteiten;
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-spontane vraag en aanbod van digitale ondersteuning door vrijwilliger aan bezoeker;
Idee is om iedere week een vast ‘ding’ te hebben, zoals bijv. ene week de
Mieke vraagt digitale
wijkverpleegkundige, andere week digitale vraagbaak, andere week Gemma
ondersteuners
(ouderenwelzijn),
In sept. komt werkgroep ontmoetingspunt met uitgewerkt voorstel voor officiële opening met Werkgroep
Plan van Aanpak/draaiboek.
Mede op basis van resultaten brainstorm tijdens dit AB:
- Combi van feestelijke opening en presentatie van zorgcoöperatie; bijv:
17.00 opening met fanfare e.d.
18.00 soep met broodje
18.30 presentatie ‘zorgcooperatie….en wat nu verder…’ (oppakken van eerder
geopperde ideeën en wensen van bewoners uit eerdere bijeenkomsten; maar ook
‘mantelzorg en de zorgcoöperatie’ en kijken of, hoe en wie die verder kunnen
oppakken
- of feestelijke opening en presentatie op andere datum/tijdstip.
AB neemt besluit op vergadering van 21 sept.
Voorstel kaders en taken werkgroep ontmoetingspunt. Wordt na toelichting door Mieke met Werkgroep
de werkgroep besproken en teruggekoppeld naar AB.
7. Agendavoorstel 2016 Akkoord.
Ter kennisname
8. Mantelzorgers
Inpassen bij openingsactiviteiten of andere presentatie: Herman maakt opzet voor mogelijk Bespreking
inhoud.
9. Rondvraag.
Herman: vraagt aandacht om zorgvuldig en respectvol om te gaan met de door ons te leveren
teksten voor de website. De vergadering onderschrijft het belang van heldere, toegankelijke,
drempellage en herkenbare ‘LZC-teksten’.
10. Volgende
De volgende algemeen bestuur vergadering zijn op: 21 september; 19 oktober; 16 november;
vergaderingen.
21 december.
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